
VzrÛstající obliba cyklistiky a zájem o jízdu v terénu, mimo asfalt a beton, to jsou dÛvody, proã v uplynul˘ch
letech vyrostly jako houby po de‰ti singltrailové areály. Upravené, úzké stezky v zalesnûn˘ch kopcích umoÏ-
Àují ‰irokému okruhu bikerÛ uÏít si sviÏnou, technicky nároãnou jízdu v pfiírodû.

V známé lokalitû Doubravy na 
okraji Boskovic byl loni, 16. ãervence,
otevfien Sportpark Boskovice, kter˘
pfiedstavuje v˘chozí bod a pfiedev‰ím
zázemí pro témûfi 10 km vybudova-
n˘ch trailÛ, pro Boskovické stezky.
Provozovatelem areálu jsou SluÏby
Boskovice, s.r.o.; správcem areálu je
Pavel Kejík, kterého jsem se zeptal:

Pane Kejíku, co se za rok od otevfie-
ní areálu zmûnilo? Podafiilo se roz‰ífiit
sluÏby, které Sportpark poskytuje?

Budování ve v˘chozím areálu i na
trailech probíhá stále a asi bude vÏdy
co zlep‰ovat. Myslím, Ïe ná‰
Sportpark nabízí zázemí opravdu na
dobré úrovni; je zde moÏnost provést
základní samoobsluÏn˘ servis kol a je-
jich umytí. Osprchovat se v sociálním

zafiízení mohou i samotní jezdci, coÏ
b˘vá velmi kladnû hodnoceno. K dis-
pozici jsou také toalety a ‰atny, vyuÏí-
vané pfii závodech a víceúãelová míst-
nost s kuchyÀkou. U vstupu do areálu
je stánek s obãerstvením a pÛjãovna
kol. Kola lze za pfiijatelné ceny zapÛj-
ãit nejen na jízdu po stezkách, ale i na
del‰í turistické v˘lety po okolí; pro ty-
to v˘lety plánujeme na pfií‰tí sezonu
roz‰ífiit nabídku pÛjãovny o elektroko-
la. PÛjãují se zde bezplatnû také turis-
tické nordic walking hole. Bezplatné
je také parkovi‰tû, které slouÏí ná-
v‰tûvníkÛm. Nejen zaãáteãníci, ale
i pokroãilí jezdci vyuÏívají pumptrack,
coÏ je umûle vytvofiená dráha, na kte-
ré se jezdí bez ‰lapání, jen s vyuÏitím
„pumpování” na zvlnûném terénu.

Pokraãování textu na stranû 5

Blansko • Boskovice • Letovice • Adamov

Adamov

roãník 7 ãíslo 6 srpen 2018
17 800 ks

Areál Sportparku má na starosti Pavel Kejík Foto: Petr Hanáãek

vstoupily do druhého roku provozu
Boskovické stezky

Listy regionÛ jsou distribuovány jiÏ sedm˘m rokem kaÏd˘ mû-
síc v nákladu 17 800 kusÛ v˘tiskÛ zdarma pfiímo do po‰tovních
schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích, Adamovû a na
smluvená místa v 38 obcích okresu Blansko.
Novinky z okresu, aktuality a archiv novin najdete na www.listyregionu.cz

Exkluzivnû nabízím k prodeji dvoupodlaÏní 
RD 4+kk v obci Lazinov. RD se prodává tûsnû
pfied dokonãením, je po kompletní rekonstrukci,

Cena na poÏádání, RK Reality-Lionix.cz 

Ing. Dvorsk˘ Petr 603 161 881

NA PRODEJ RD V Lazinovû

Listy regionÛ hledají od záfií do svého t˘mu poctivého distributora pro roznos
800 kusÛ novin jednou mûsíãnû do kaÏdé po‰tovní schránky v ãásti Blanska.
Více informací na tel.: 606 931 795 nebo listyregionu@seznam.cz

Pfiedem dûkuji za Vá‰ zájem. Renata Kuncová Polická - vydavatelka
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Pozvání na talk show

18. fiíjna v 18.30 bude beseda - talk
show - se Zbigniewem Czendlikem -
Postel Hospoda Kostel. Vstupenky

jsou ode dne‰ka v pfiedprodeji u nás
v hospÛdce. Pokud si je chcete zarezer-
vovat s tím, Ïe si je bûhem krátké doby

vyzvednete, mÛÏete buì pfies email ja-
na.skotak@seznam.cz nebo telefon -
724 266 931. Cena vstupenky v pfied-
prodeji je 200 Kã, na místû 230 Kã.  

Zbigniew Czendlik je mediálnû
znám˘ nejen pro svÛj osobit˘ laskav˘
humor, ale také zejména díky pfiátel-
sk˘m vztahÛm s fiadou osobností z ob-
lasti kultury, ‰oubyznysu a sportu.
PÛsobí rovnûÏ jako moderátor, napfi.
v pofiadu âeské televize Uchem jehly
(2011) nebo âeského rozhlasu Jak to
vidí (2015).

Obsahem talk show Postel Hospoda
Kostel je vyprávûní pfiíbûhÛ z jeho 
Ïivota osobního i jiného…podané hu-
morem jemu vlastním. V prÛbûhu 
90-ti minut se tak dot˘ká mimo jiné
problematiky souãasného svûta, s ãímÏ
se rád s diváky otevfienû podûlí.

V fiíjnu 2016 vy‰la kniha Zbigniewa
Czendlika a Markéty Zahradníkové se
stejnojmenn˘m názvem Postel hospo-
da kostel, za níÏ obdrÏeli cenu ãtenáfiÛ
v rámci soutûÏe Magnesia litera 2017.
V dubnu 2018 byla kniha vydána také
v Polsku. Souãástí pofiadu je i autogra-
miáda této knihy.

Zbigniew Jan Czendlik (1964), fie-
ãen˘ Zibi, je fiímskokatolick˘ knûz
polské národnosti, pÛsobící od roku
1992 v âeské republice, a dûkan lan-
‰krounsk˘.  Rád sportuje, dfiíve hrával
fotbal, nyní se vûnuje golfu, obãas si
zahraje tenis nebo lyÏuje. Aktivnû se
podílí na charitativních a sociálních
projektech rÛzného typu, za úãelem
podpory seniorÛ ãi dûtí s hendikepem. 

Text: Jana Skotáková, 
HospÛdka Na Toãnû, Tûchov

VáÏení a milí, ikdyÏ je teì léto v nejvût‰í síle, my v hospÛdce
na Tûchovû v Blansku  uÏ pfiipravujeme podzimní sérii besed
a pfiedná‰ek. Nejen Ïe budeme pokraãovat v cyklu Poznej histo-
rii svého mûsta a okolí, ale máme pozvané i velmi vzácné hosty.

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

Ceny od 1 500 Kã m2/rok a parkování v areálu.

e-mail: nemec@amica.cz, tel.: 605 248 400,
www.zamecekblansko.cz
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FESTIVAL 
BOSKOVICE 2018

pfiekvapil novinkami

Mo‰tování ovoce 

Zaãátkem ãervence jiÏ po ‰estadvacá-
té mûsto Boskovice propÛjãilo své 
centrum multiÏánrové kultufie. Konal se
totiÏ dal‰í roãník Festivalu Boskovice.
V rámci Festivalu Boskovice 2018 se ve
mûstû pfiedstavila fiada umûlcÛ. Letos si
pestr˘ kulturní program vychutnalo pfies
ãtyfii a pÛl tisíce náv‰tûvníkÛ. „Poãet li-

dí, ktefií na festival pfiijeli, se oproti loÀ-
sku opût nav˘‰il. Je to pro nás impuls
vym˘‰let dal‰í novinky a tûmi leto‰ními
byla interiérová divadla na Panském
dvofie a Dûtsk˘ festivalov˘ stan s promí-
táním raníãkÛ a veãerníãkÛ,” uvedla jed-
na z pofiadatelek Adéla Vojáãková.

Text a foto: PeHa

Od 3. 9. 2018 kaÏdé pondûlí a úter˘ v Domû zahrádkáfiÛ
v Blansku bude probíhat mo‰tování ovoce. 

Objednávky pfiijímá a informace podává: Rudolf Kunc, tel.
731 730 999 ve v‰ední den od 18.00 do 20.00 hodin. Zaãátek
mo‰tování bude vÏdy v 13.00 hod. a ukonãení v cca 18.00 hod.

Dále upozorÀujeme zájemce, Ïe práce budou zahájeny aÏ
po objednávkách dostateãného mnoÏství ovoce na zpraco-
vání a to do vlastních nádob.

Minimální dávka na den pro jednoho zákazníka je 30 kg,
pro mo‰tárnu celkem cca 300 kg. 

Cena za mo‰tování je 3,50 Kã za 1 kg ovoce. Ovoce se
myje na místû a biologick˘ odpad (zbytky z jablek) je moÏ-
no ponechat na místû. ZO âZS Blansko

Dílo Olgy Hofiavové na farní zahradû v Blansku.

SERIÁL - BLANSKO
VE V¯TVARNÉM UMùNÍ (7)

Adamovská v˘tvarnice Olga
Hofiavová – Fryãová vytvofiila pro
Blansko pût objektÛ na farní zahradû
kostela svatého Martina. Vychází
z pûti tajemství radostného rÛÏence.
Autorka má velmi ráda tyto kapitoly
Nového zákona a vyprávûní o zvû-
stování, poãetí z Ducha svatého,
Mariino nav‰tívení AlÏbûty, narození
v Betlémû, obûtování i nalezení
JeÏí‰e v chrámû mají pro ni své
kouzlo. Matrice na skla byla vytvo-
fiena sejmutím odlitku bfiicha tûhotné
Ïeny v rÛzn˘ch fázích tûhotenství.

Vystudovala Stfiední umûlecko-
prÛmyslovou ‰kolu v Uherském
Hradi‰ti (1998–2002), obor v˘tvarné
zpracování keramiky a porcelánu u

akademického sochafie Jifiího Vlacha
a Vladimíra Gro‰e.

Bakaláfiské studium ukonãila na
Vysoké ‰kole v˘tvarn˘ch umûní
v Bratislavû u profesora Jozefa
Jankoviãe v ateliéru Socha, objekt, in-
stalace. Zde získala Cenu za nejlep‰í
bakaláfiskou práci na katedfie sochafiství
za videoinstalaci „KdyÏ ná‰ táta hrál”.
Magisterské studium ukonãuje tamtéÏ
na katedfie Intermedia, multimedia
u docenta Antona âerného v roce 2008.
V akad. roce 2006–2007 absolvovala
zahraniãní v˘tvarnou stáÏ v Rumunsku.

Nûkolik let stála v ãele Galerie
mûsta Blanska.

Text a foto: Pavel Svoboda, 
Galerie Joná‰, Blansko

Bratfii v triãku – BûÏkafiská odysea. 

MAS Boskovicko PLUS, z.s.
vyhla‰uje V¯TVARNOU SOUTùÎ

V¯TVARNÁ SOUTùÎ

Podmínky soutûÏe:
1) SoutûÏ je urãena pro v‰echny vûkové kategorie. Zúãastnit se mohou jak jednotlivci,

tak i skupiny – vÏdy pouze s 1 obrázkem.
2) MoÏnost malování i kreslení.
3) DodrÏení tématu soutûÏe: Moje záÏitky z v˘letu.
4) Do soutûÏe mohou b˘t zaslány pouze PÒVODNÍ V¯TVARNÁ DÍLA.
5) Velikost v˘tvarného díla: nejlépe formát A4, maximálnû A3.
6) Na zadní stranû uveìte: jméno, vûk, kontakt (adresa, tel., e-mail).
7) SoutûÏní v˘tvory doruãte osobnû nebo po‰tou do kanceláfie MAS.

(Masarykovo nám. 29/28, Boskovice 680 01), nebo osobnû v papírové podobû nej-
pozdûji do 30. záfií 2018.
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O víkendu 14. 7. a 15. 7. se ko-
nal v Jihoãeském Pacovû tradiãní
víceboj, u kterého nemohl chybût
atletick˘ oddíl ASK Blansko. Do
sobotního odpoledne nastoupila
dûvãata ASK ve sloÏení Ïákynû
Veronika Jakusidisová, Dominika
Bezdíãková,  Natálie Poláãková
a v Ïenách nás reprezentovala
Martina Hlaváãková a Martina
Mynáfiová. JiÏ po sobotním pro-
gramu, kter˘ se skládal s pfieká-
Ïek na 100 m, skoku vysokém,
kouli a bûhu u ÏákyÀ na 150

m a Ïen na 200 m, byly dûvãata
z ASK Blansko na pfiedních pfiíã-
kách, kdyÏ Veronika suverénnû
vedla Ïákynû a Martina Hlavá-
ãková v Ïenách byla na místû 
tfietím. Do nedûlního dopoledne
jsme nastupovali s optimismem
na vylep‰ení umístûní, kdyÏ ne-
dûlní program zaãal skokem da-
lek˘m a pokraãoval pfies o‰tûp aÏ
k populárnímu bûhu na 800 m.
Po ukonãení sedmiboje se mohla
na‰e dûvãata radovat ze tfiech
medailí a to díky prvnímu místu

Veroniky Jakusidisové a tfietímu
místu Dominiky Bezdíãkové
a Martiny Hlaváãkové, ale i dvû
dal‰í dûvãata zaznamenala kva-
litní v˘kony, kdyÏ Natálie
Poláãková skonãila na ãtvrtém
místû a Martina Mynáfiová na
místû pátém. Tímto na‰im dûv-
ãatÛm dûkujeme za pfiedvedené
v˘kony a vzornou reprezentaci
nejen klubu ale i mûsta.

Text: Martin Bezdíãek, 
atletika ASK Blansko

Foto: archiv ASK Blansko

Pacovské víceboje

Martina Hlaváãková, Natálie Poláãková, Veronika
Jakusidisová, Dominika Bezdíãková a Martina Mynáfiová

Îivé televizní pfienosy v praÏ-
ském Edenu z vystoupení cvi-
ãencÛ zase jednou pfiikovalo
k obrazovkám televizní diváky
napfiíã republikou. Radost z po-
hybu, nad‰ení cviãencÛ bylo
znát. Mûnící se obrazce, nároãné
sportovní prvky, orientace v pro-
storu, sehranost, to v‰e si vyÏa-
dovalo nároãnou pfiípravu.
Takovou regionální generálkou na
Prahu, byly tûlov˘chovné slav-
nosti konané 17. 6. 2018 ve
Vanovicích. Sokol se v této obci
tû‰í neb˘valé popularitû. Na hfii‰tû

za sokolovnou dorazily kromû
cviãencÛ také davy divákÛ. UÏ
samotn˘ úvodní ceremoniál byl
po doznûní státní hymny odmû-
nûn hfimotn˘m potleskem. Pfii té-
to pfiíleÏitosti byl naprosto za-
slouÏenû ocenûn nestor sokola
pan Franti‰ek Kubín. Sletové
skladby byly pfiedvedeny cviãen-
ci z Vanovic, Drválovic,
Pamûtic, Svitávky, Jevíãka,
Mûsteãka Trnávky, Bene‰ova,
Boskovic, Jedovnic a Ti‰nova.
V‰ech 12 skladeb bylo ãasto do-
provázeno spontánním potles-

kem. Ta ochota cviãencÛ a jejich
píle byla tedy nakonec zavr‰ena
v Praze na 16 v‰esokolském sle-
tu v ãervenci leto‰ního roku, 100
let od vzniku âeskoslovenska.
Pokud Vám z televizní obrazov-
ky mávala povûdomá tváfi, tak to
byla jistû, po skladbû Îenobraní,
nûkterá z cviãenek z obce
Bene‰ova. Nebo tfieba právû 
cviãenci z Vanovic, Drválovic
a Pamûtic, ktefií v Edenu vystfiih-
li sletovou skladbu Cirkus nabi-
tou energií.

Text a foto: Vladimír ·evãík

16. v‰esokolsk˘ slet 

Generálka na Prahu – tûlov˘chovné slavnosti 
ve Vanovicích

Rada Mûsta Letovice, Masarykovo nám. 210/19, Letovice
vyhla‰uje dle § 166 odst. 2 zákona ã. 561/2004 Sb., o pfied‰kolním, základním,
stfiedním, vy‰‰ím odborném a jiném vzdûlávání (‰kolsk˘ zákon), v platném znûní,

KONKURZNÍ ¤ÍZENÍ
Na pozici: ¤editel/¤editelka Základní ‰koly Letovice,

pfiíspûvková organizace. 

PoÏadavky:  
• pfiedpoklady a odborná kvalifikace pro v˘kon ãinností fieditele ‰koly

podle zákona ã. 563/2004 Sb., o pedagogick˘ch pracovnících a o zmû-
nû nûkter˘ch zákonÛ, v platném znûní 

• znalost ‰kolské problematiky a pfiedpisÛ 
• organizaãní a fiídící schopnosti 

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: 
• úfiednû ovûfiené kopie dokladÛ o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (di-

plom vãetnû vysvûdãení o státní závûreãné zkou‰ce, pfiípadnû 
doklady o dal‰ím vzdûlání/ maturitní vysvûdãení) 

• doklad o prÛbûhu zamûstnání a délce pedagogické praxe vãetnû pracov-
ního zafiazení (napfi. pracovní smlouvy, potvrzení zamûstnavatelÛ atd.)  

• strukturovan˘ profesní Ïivotopis  
• písemnou koncepci rozvoje ‰koly v rozsahu max. 5 normostran 
• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ (ne star‰í 3 mûsícÛ) 
• originál, popfi. ovûfiená kopie lékafiského potvrzení o zpÛsobilosti k v˘-

konu pracovního místa fieditele (ne star‰í 3 mûsícÛ) 
• souhlas s nakládáním s poskytnut˘mi osobními údaji

Pfiedpokládan˘ nástup na pracovní místo fieditele/fieditelky: 1. 12. 2018
Obálku oznaãte slovy: „Konkurs-neotvírat”. 

Pfiihlá‰ky s uveden˘mi doklady doruãte: 
nejpozdûji do 31. srpna 2018, do 12. hodin,  na adresu:

Mûstsk˘ úfiad Letovice, Masarykovo nám. 210/19.
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Pokraãování textu ze strany 1

Pfied leto‰ní sezónou byly na vol-
ném prostranství v areálu sportparku
instalovány dfievûné pfiekáÏky pro
nácvik techniky jízdy. 

Samotné stezky se budovaly
postupnû; kolik trailÛ je nyní
v provozu?

V souãasnosti je v provozu 9 trai-
lÛ; 5 modr˘ch - nejlehãích, 3 ãerve-
né a jeden ãern˘, kter˘ je urãen˘ pro
zku‰ené jezdce. Okruhy se vzájemnû
prolínají, takÏe lze kombinovat
mnoÏství rÛzn˘ch variant a jezdit
bez nutnosti návratu do v˘chozího
bodu. V ãervenci jsme zprovoznili
2,5 km dlouh˘ závodní okruh XCO
1, kter˘ je urãen˘ pro technicky 
vyspûlé jezdce; tvofií ho mnoÏství
pfiírodních pfiekáÏek; jezdí se pfies
kofieny, men‰í skály, je to skuteãnû
nároãná traÈ. 

Jaké máte ohlasy od náv‰tûvníkÛ,
jsou spokojeni?

Domnívám se, Ïe se podafiila na-
plnit pÛvodní idea – vytvofiit cyk-
listick˘ areál, kter˘ bude vyuÏívat
co nej‰ir‰í okruh zájemcÛ. Tedy od

rodin s mal˘mi dûtmi, cyklistÛ s mi-
nimálními zku‰enostmi, aÏ po soutû-
Ïe a závodní akce. Letos nás je‰tû 
ãeká 25. srpna Pohár Drahanské 
vrchoviny. Cyklistick˘ oddíl Drahan-
sk˘ sport team, kter˘ vede Erik 
¤ezník, uspofiádá v záfii závody na
pumptracku; ostatnû tento oddíl pravi-
delnû vyuÏívá ná‰ areál k tréninkÛm.

Ohlasy od naprosté vût‰iny bûÏ-
n˘ch cyklistÛ jsou kladné; pfiede-
v‰ím právû rodiny s dûtmi oceÀují
poskytované sluÏby na‰eho zázemí.
Co se t˘ká pfiipomínek a kritick˘ch
postfiehÛ, tak ty pochází od jezdcÛ,
ktefií mají hodnû najezdûno v tûÏ-
k˘ch terénech a kter˘m zde schází
obtíÏnost odpovídající jejich umu.

Právû pro ty byl novû vyznaãen 
okruh XCO 1.  

Kdy konãí sezona ve Sportparku
a jaká je provozní doba?

Bûhem prázdnin máme otevfieno
dennû od 9 do 20 hodin. V jarním
a podzimním období pfiizpÛsobuje-
me provozní dobu zájmu náv‰tûv-
níkÛ a poãasí, napfiíklad loni jsme
konãili aÏ v listopadu. Aktuální in-
formace o provozu Sportparku
i stezek je moÏno získat na na‰em
webu www.boskovickestezky.cz,
na facebookovém profilu, e-mailu
sportpark@boskovice.cz, nebo na
telefonu 733 731 113. Provozní
doba se t˘ká Sportparku, vlastní
stezky, pumptrack i parkovi‰tû lze
vyuÏívat i mimo tuto dobu. Stezky
jsou uzavfieny jen v pfiípadû oprav,
tûÏby v lese, jin˘ch mimofiádností
a také v zimním období. Na závûr
doplním je‰tû informaci, Ïe parko-
vi‰tû, vstup do areálu a vyuÏití slu-
Ïeb, vjezd na stezky – to v‰e je
bezplatné.

Pane Kejíku, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

vstoupily do druhého roku provozu
Boskovické stezky

Boskovické stezky vyuÏívají zaãáteãníci i pokroãili jezdci, jako tfieba
Ivan Kratina Foto: Ivo Legner

Ve ãtvrtek 26. dubna 2018 probûhla v Brnû závûreãná konference projektu „MÛÏe‰ to zmûnit!”. Projekt „MÛÏe‰ to zmûnit" pfiipravil spolek Mezigenerace
a sdruÏení Eutis s podporou programu EU Erasmus+ a Jihomoravského kraje. Jeho cílem bylo zapojit jihomoravské stfiedo‰koláky do aktivního vnímání
politiky a do projektÛ, které by zmûnily mûsta a obce, kde Ïijí. Na tfiinácti workshopech vzniklo ‰edesát návrhÛ a do finále postoupilo dvanáct z nich.

T˘m na‰ich ÏákÛ ve sloÏení Sára
·pinarová, Michal Kfienek, Matyá‰
Kostík a Jakub Oliva postoupil. Na
konferenci získal v obrovské konku-
renci tfietí místo. Pfied odbornou 
porotou vystoupili s návrhem vybu-
dování cyklostezky mezi ZboÀkem
a Letovicemi. V souãasnosti v tomto
úseku cyklostezka chybí. Návrh ÏákÛ
poãítá s vyuÏitím souãasné polní ces-

ty kolem trati. Je v nûm volena roze-
bíratelná skladba krycí vrstvy kvÛli
ochrannému pásmu âD. Souãástí
projektu je také návrh dfievûného 
odpoãívadla, jehoÏ stavbu by realizo-
vala na‰e ‰kola. PfiibliÏn˘ rozpoãet
Ïáci stanovili na necel˘ch 10 mil. ko-
run. Pfiíjemnou zku‰eností ÏákÛ byla
spolupráce se zástupci mûsta Letovice
a vedoucí projektu „MÛÏe‰ to zmûnit”.

Îáci také se sv˘m projektem vy-
stoupili ve stfiedu 23. kvûtna 2018
na Fóru Zdravého mûsta Letovice,
kde svÛj zámûr pfiednesli ‰iroké ve-
fiejnosti. V souãasné dobû jiÏ dále
plánují, jak v projektu pokraãovat
a svÛj návrh zrealizovat.

Text: Ing. Hana Dostálová, Masarykova
stfiední ‰kola Letovice, p. o.

Foto: archiv ‰koly

Hodnotící zpráva „MÛÏe‰ to zmûnit!”

ZASKLENÍ BALKONÒZASKLENÍ BALKONÒ

Bezplatné zamûfiení a kalkulace
MOÎNOST NÁKUPU NA SPLÁTKY!

akce platí do 30. 9. 2018

Lambi plast servis s.r.o.
Svatoplukova 21, Prostûjov

Tel.: 775 904 110  • lambiservis@post.cz  • www.plast-servis.cz

ZASKLENÍ BALKONÒ

Su‰ák 
k zasklení 

ZDARMA
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V pátek 27. ãervence 2018 bylo symbolick˘m pfiestfiiÏením pásky slavnostnû otevfieno nové, moderní autobusové nádraÏí
v Blansku. Tomuto aktu byl osobnû pfiítomen majitel âAD Blansko a.s. Lubomír Stoklásek, Ing. Jifií ·ebela, fieditel âAD
Blansko a.s., zástupci mûsta Blansko v ãele se starostou Mgr. Ivo Polákem, zástupci JmK, dodavatelé, architekt a dal‰í,
ktefií se na tomto díle podíleli. 

PÛvodní autobusové nádraÏí
v Blansku vzniklo v 50. letech minu-
lého století a bylo postaveno v budo-
vatelské akci „Z” jako vût‰ina vût‰ích
staveb v té dobû. Jak ‰el ãas, autobu-
sové nádraÏí stárlo a v dne‰ní dobû uÏ
ani nevyhovovalo poÏadavkÛm mo-
derního cestování. Proto se uÏ pfied
deseti lety zaãalo hovofiit o tom, Ïe by
bylo potfieba vybudovat nové, moder-
ní autobusové nádraÏí, které by bylo
dÛstojn˘m vstupem do mûsta smûrem
od Brna. V roce 2010 bylo vydáno 
územní rozhodnutí a vûci se pomalu
zaãaly h˘bat... Koneãnû v roce 2016
byl pfiiznán dotaãní titul a 25. fiíjna
2017 bylo pfiedáno staveni‰tû. 

Nové autobusové nádraÏí
v Blansku stálo celkem 53,5 mil. Kã,
z toho 42,5 mil. je financováno z do-
tace Ministerstva pro místní rozvoj.
Zb˘vajících 11 mil. Kã uhradí âAD
Blansko a.s. z vlastních zdrojÛ.

Autobusové nádraÏí má nyní 16 sta-
novi‰È, z toho 4 jsou urãené pro
MHD. NádraÏí disponuje 20stojany

na kola, a k tomu je 12 zamykatel-
n˘ch boxÛ, takÏe cyklisté se mohou
podívat i pû‰ky po mûstû. 

âAD Blansko a.s. patfií v na‰em
regionu k v˘znamn˘m zamûstnava-
telÛm. Celkem má 270 pracovníkÛ,
100 autobusÛ, 160 fiidiãÛ. Firma za-
ji‰Èuje 10% dopravní obsluÏnost
v JMK. Mimo to provozuje kamio-
novou dopravu se 70kamiony. V no-
vé budovû mají fiidiãi místnost se 
zázemím, kde se mohou pfiipravit na
dal‰í jízdu, odpoãinout si, ohfiát si
jídlo. Pro cestující je zde pfiipravena
komfortní ãekárna, v˘dej jízdenek,
automat na zakoupení nápojÛ i nûãe-
ho na zub, a to jak sladkého, tak tfie-
ba i bagety. Celá provozní budova je
ladûna do syté Ïluté barvy.

V pracovní dny dennû vyjede na
své linky 270 autobusÛ, o víkendech
je to 100 spojÛ dennû. Autobusy pfie-
praví na 3 800 cestujících za jedin˘
den, tj. pfies milion pfiepraven˘ch pa-
saÏérÛ za rok.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Nové autobusové nádraÏí 
v Blansku je jiÏ v provozu

Nové autobusové nádraÏí v Blansku
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❯ ve‰ker˘ sortiment montérek, blÛz, vest, bund...
❯ vyrábíme z kvalitního materiálu ze 100% bavlny
❯ ‰ijeme v nadmûrn˘ch i dûtsk˘ch velikostech
❯ vyrábíme funkãní odûvy z thermoúpletÛ a shoftshellu
❯ ‰ijeme téÏ odûvy z fleecu a maskáãoviny

Prodejna stavebnin a hospodáfisk˘ch
potfieb tel.: 516 499 823, p. Dostál 724 205 123 

Zakázkové ‰ití tel.: 516 499 842, pí. Men‰íková 733 536 750

❯ prodej stavebního materiálu 
❯ prodej ve‰kerého sortimentu krmn˘ch smûsí vyrábûn˘ch

v na‰í míchárnû v B˘kovicích 
❯ prodej PB lahví - FLAGA 

SLEVA 30% na br˘le 
pro dûti do 15 let.
Akce platí do 15. 10. 2018 

Více info na prodejnû. Slevy se nesãítají.

Oãní optika Anna âerná
námûstí Míru 1621/4, 678 01 Blansko

www.optika-cerna.cz  •  +420 516 410 111  •  info@optika-cerna.cz

www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* seãení trávy, údrÏba zelenû
* návrhy a realizace zahrad
* prodej okrasn˘ch rostlin

tel.: 737 475 290, 732 940 763

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:

➔ LAKÝRNÍK 
A NAVĚŠOVAČ

➔ SOUSTRUŽNÍK CNC
➔ BRUSIČ NÁSTROJŮ

➔ OBSLUHA PÁLÍCÍHO 
LASERU

➔ KONTROLOR
SVAŘOVNY

Více informací a dal‰í volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 712
e-mail: prace@lsletovice.cz

LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice

Tato studánka slouÏila svému úãelu po
cel˘ch 75 let zejména pro lidi, ktefií kolem
ní chodili z Adamova po turistické znaãce
k pomûrnû zachovalému Novému hradu
a mohli se u ní pfied stoupáním na vrchol
kopce osvûÏit. Po roce 2012 zaãal v˘tok
vody slábnout, aÏ skonãil v pouhém kapá-
ní. Bylo to v dobû, kdy se pohyb lidí ko-
lem ní je‰tû nav˘‰il o cykloturisty, ktefií se
projíÏdûli údolím fieky Svitavy po trase
tzv. Jantarové stezky. Také zaãaly b˘t
v kaÏdém mûsíci pofiádány na nedalekém
hradû pfiitaÏlivé jarmarky. Zájem o zno-
vuzprovoznûní studánky tedy byl mezi
lidmi znaãn˘, moÏná realizace v‰ak nará-
Ïela na chybûjící peníze, bez nichÏ by se
celková oprava nemohla uskuteãnit.

Na‰tûstí byla studánka na jafie roku
2017 vybrána do 1. roãníku projektu Îivé
studánky, kter˘ byl zamûfien na renovaci
studánek s nejvût‰í podporou vefiejnosti.
Vyhlásil ho âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody
(âSOP) za sponzorství spoleãnosti PEP-
SICO CZ s.r.o., která dodává na trh ães-
kou balenou pramenitou vodu znaãky
Toma. Poãet více jak dvou tisíc obdrÏe-
n˘ch hlasÛ staãil studánce Pod Nov˘m
hradem na ãtvrté místo na republikové 
úrovni a druhé v Jihomoravském kraji.
V̆ ‰e projeveného zájmu vedla k pfiíslibu
sponzora alespoÀ ãásteãného pokrytí po-
tfiebn˘ch v˘dajÛ. ProtoÏe ale oprava pÛ-
vodnû vítûzné studánky Vrbovec, která se
nachází poblíÏ mûstsk˘ch ãástí Brna

se, doufejme opût nûkolik desítek let, tû-
‰it její náv‰tûvníky.

JiÏ z minulosti bylo známo, Ïe voda
vytékající ze studánky vyhovuje poÏadav-
kÛm kladen˘m vyhlá‰kou na vodu zdra-
votnû nezávadnou. To doloÏily i dva labo-
ratorní rozbory provedené v Brnûnsk˘ch
vodárnách a kanalizacích po opravû stu-
dánky v mûsících ãervnu a ãervenci. Také
vydatnost vytékající vody, která ãiní zhru-
ba 3 litry vody za minutu, je velice slu‰ná.

Slavnostního otevfiení, které se uskuteã-
nilo v závûru mûsíce ãervna, se zúãastnilo
mnoho pracovníkÛ ÂLP Kfitiny v ãele se
zástupcem fieditele Ing. âack˘m. Dále byli
pfiítomni zástupkynû sponzora, pracovník
âSOP a asi tfiicítka pfieváÏnû adamovsk˘ch
obãanÛ v ãele se starostou. Studánku zpfií-
stupnil vefiejnosti pfiestfiiÏením pásky pan
Ing. Jifií Truhláfi, kter˘ je v souãasnosti nej-
vût‰ím znalcem Lesnického Slavína.

V debatû, která se rozbûhla po otevfie-
ní studánky, byla diskutována moÏnost
vrátit do Ïivota nûkteré dal‰í studánky
v blízkém okolí, které v minul˘ch letech
pfii‰ly o vodu. T˘m, kter˘ se dal dohro-
mady pfii renovaci studánky Pod Nov˘m
hradem, je ochoten pfiiloÏit ruku k dílu
bez nároku na odmûnu, pokud se najdou
peníze na financování v˘dajÛ spojen˘ch
s odstranûním dosud netu‰en˘ch závad.

Text: Karel Truhláfi, adamovsk˘ obãan, kter˘ se
podílel na obnovení studánky

Foto: Luká‰ Mal˘

Kohoutovic a Bystrce, se v nejbliÏ‰ích
mûsících nedala uskuteãnit, mohla reno-
vace studánky Pod Nov˘m hradem v pl-
ném rozsahu se zaãátkem jara zaãít.

Bylo provedeno vyhledání trasy pfií-
vodního potrubí a tím i dohledáno místo,
kde se jímala voda vyvûrající z podzemí.
Následnû byla nalezena pfiíãina, proã vo-
da ze studánky nevytékala. ZpÛsobilo to
ucpání potrubí v místech asi 5 metrÛ

vzdálen˘ch v˘tokovému otvoru ve stu-
dánce. Bahno se podafiilo uvolnit ada-
movsk˘m hasiãÛm tlakem vody, takÏe se
nemuselo zasahovat do tûlesa studánky.
Jímka dostala nov˘ filtr vody, kter˘ lze
vyjímat a ãistit, na studánce byla oprave-
na fiímsa a bazének pod ní a na závûr ka-
meníci vylep‰ili její vzhled v˘mûnou
desky a opravou nápisÛ, které jsou na ní
uvedeny. Studánka opût oÏila a mÛÏe za-

V lesích severnû od Brna zaãal b˘t od 30. let minulého století budován tzv. Lesnick˘ Slavín, kter˘ je tvofien˘ pfiedev‰ím
památníky a studánkami. Jednou z nich je studánka Pod Nov˘m hradem, která vznikla hned ve druhé etapû v roce 1938.

Studánka Pod Nov˘m hradem opût vydává vodu

Otevfiení studánky 26. ãervna 2018
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Silniãní MS v italském Maniagu
Ivo Koblasa v TOP TEN

Po tréninku a silniãní ãasovce v nedûli 5. 8. nastoupili cyklisté k silniãnímu závodu. Ivo po vlekl˘ch zdra-
votních problémech, které ho suÏovaly od jara, se cítil ve vynikající pohodû a skvûlé formû. Na Ivovi byla
znát závûreãná pfiíprava v rakousk˘ch Alpách, která mu vrátila dÛvûru ve vlastní tûlo. 

V˘kup Ïelezného ‰rotu. RYCHLÁ PLATBA
Prodej písku, ‰tûrku, oblázkÛ.

PraÏská 76, Letovice
(b˘val˘ SD KOVO·ROT)

Tel.: 606 664 463

TraÈ silniãního závodu byla postave-
na na 13,5 km dlouhém okruhu, kter˘
byl stejn˘ se silniãní ãasovkou. Od star-
tu na závodníky ãekalo táhlé stoupání
klikatícími se úzk˘mi uliãkami staroby-
lého Maniaga, následoval nebezpeãn˘
sjezd, kdy po levé stranû byla jen svodi-
dla a hluboká prÛrva, sjezdu dominoval
vjezd na úzk˘ starobyl˘ most, kde jsme
zaznamenali nûkolik nebezpeãn˘ch pá-
dÛ. Cyklisté se snaÏili jiÏ od prvních
metrÛ závodu rozhodnout závod pokusy
o nástup, Ivo se drÏel taktiky a i v tûch
nejtûÏ‰ích místech se pohyboval do 5.
místa. V tfietím kole se zrodil velmi na-
dûjn˘ únik, v kterém byl Ivo
s Kanaìanem, Australanem a kolumbij-
sk˘m cyklistou. Tato skupinka získáva-
la vtefiinku za vtefiinkou náskoku, bohu-
Ïel se jí stalo osudnou dojetí závodníkÛ
startujících o 1 min. pfied Ivovou skupi-
nou, rozhodãí vedoucí skupinku poza-
stavili a ta byla dojeta hlavním polem.
V tomto okamÏiku bylo jasné, Ïe v tom-
to horkém dni (35°C) jiÏ nikdo neodje-
de a závodníci se budou soustfiedit na
závûreãn˘ spurt po dláÏdûné cestû, ve-
doucí na námûstí v Maniagu. Asi 700
metrÛ pfied nájezdem do závûreãné le-
votoãivé zatáãky ãtyfii cyklisté zabrali
celou ‰ífií vozovky a nechtûli nikoho
pustit pfied sebe, 500 metrÛ pfied cílem
Ivo po okraji silnice zvolil tvrd˘ atak
a prolétl zprava kolem tûchto taktizují-
cích cyklistÛ, ve vysoké rychlosti Ivo
jedoucí na prvním místû vlétl do závû-
reãné zatáãky, ale tato Iva vynesla
k hrazení, Ivo musel tro‰ku ubrat a zle-

va se kolem nûho prodrali cyklisté. Ivo
jiÏ nedokázal získat top rychlost, cílem
prolétl na 9. místû. Ivo ukázal, Ïe má
srdce bojovníka a dokáÏe zariskovat,
i kdyÏ v tomto silniãním závodû ho tro-
‰ka toho povûstného ‰tûstíãka opustila
právû v poslední zatáãce. Závod byl 
ukázkou skvûlé práce italsk˘ch pofiada-
telÛ, kter˘m umû pomáhala armáda.
KdyÏ k tomu pfiidáme ulice plné fanou‰-
kÛ, byla radost v tomto závodû starto-
vat. Ivovi gratulujeme a pfiejeme mu
hodnû podobn˘ch závodÛ a pfií‰tû tro-
‰ku toho cyklistického ‰tûstíãka.

Text: Team I. Koblasy
Foto: archiv I. Koblasy

Kulináfiské soutûÏe o Nejlep‰í slad-
kou ãi slanou letovickou kachli se 
zúãastní známá televizní tváfi, brnûn-
sk˘ herec Dalibor Dufek.

Foto: Jakub Koutn˘ Na trati

Ivo pfied startem

Ahoj léto! 
25. 8. 2018 
v Letovicích 
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Mûsto Blansko, jakoÏto nejvût‰í aglome-
race ve Svazku, má ve v˘konném orgánu
Svazku, pfiedsednictvu Svazku, svého pfied-
sedu. Je jím zastupitel mûsta pan Ing. Jifií
Charvát. 

Za uvedené období byla na spoleãném
majetku Svazku s pomocí dotací ze
Státního fondu Ïivotního prostfiedí
a Jihomoravského kraje realizována stra-
tegická investice s názvem „Rekonstrukce
pátefiních vodovodních pfiivadûãÛ”, jejíÏ
realizací do‰lo k v˘raznému posunu pfii
zabezpeãení zásobení pitnou vodou bla-
nenské mûstské aglomerace.

V˘znamnou investicí, realizovanou
taktéÏ s pomocí dotace z Ministerstva ze-
mûdûlství, byla v˘stavba vodojemu nad
mûstskou ãástí Klepaãov, kter˘ mimo
zlep‰ení tlakov˘ch pomûrÛ ve vodovod-
ní síti Klepaãova zabezpeãil i dostatek
poÏární vody pro tuto lokalitu. V nepo-
slední fiadû je tento vodojem pfiipraven
slouÏit jako fiídící prvek pro propojení
dvou vodohospodáfisk˘ch soustav,
Boskovicko – Blanenské a Jedovnické.
Tato stavba se umístila na 3.místû v sou-
tûÏi o stavbu roku Jihomoravského kraje
pro rok 2016 v kategorii vodohospodáfi-
ské a ekologické stavby.

Mimo tyto velké stavby bylo realizo-
váno ve spolupráci se Svazkem a se

V souãasné dobû spoleãnû realizujeme
stavbu Staré Blansko, ul. Komenského -
oprava vodovodu a kanalizace s termí-
nem dokonãení 30. 9. 2018.

Dále pak na blanenské ãistírnû 
odpadních vod probíhá v˘mûna odstfie-
divky, která zaji‰Èuje odvodnûní kalÛ
z ãistírenského procesu.

Ve spolupráci se Svazkem a obcí
Olomuãany pfiipravujeme k realizaci re-
konstrukci kanalizaãní âS Kamenolom,
vãetnû v˘tlaku na âOV.

Na závûr bych chtûl zmínit, Ïe Svazek
za období 2014 - 2018 získal ze Státního
fondu Ïivotního prostfiedí, Ministerstva
zemûdûlství a Jihomoravského kraje do-
tace ve v˘‰i 392 902 410 Kã. Celkové
zadluÏení Svazku v tomto období kleslo
z pÛvodních 115 838 048 Kã k 31. 12.
2014 na 81 407 699 Kã k 30. 4. 2018,
pfiiãemÏ v letech 2014 a 2015 probíhalo
ãerpání úvûru ve v˘‰i 70 000 000 Kã na
realizaci stavby „Rekonstrukce pátefi-
ních vodovodních pfiivadûãÛ”.

Dal‰ím pozitivním opatfiením bylo pfie-
úvûrování v‰ech stávajících úvûrÛ, které
probûhlo v roce 2015. Byla vysoutûÏena
nová v˘‰e úrokÛ, která ãiní 0,9% z pÛ-
vodní prÛmûrné úrokové sazby 5,19%. 

Text: Mgr. Ivo Polák, starosta mûsta Blanska
Foto: Renata Kuncová Polická

Správou a údrÏbou silnic JMK  mnoho
oprav vodohospodáfiské infrastruktury
v ulicích mûsta Blanska, namátkou na-
pfi.: Svitavská – oprava vodovodu,
Havlíãkova – oprava vodovodu a kana-

lizace, Masarykova – oprava vodovodu
a kanalizace, Bezruãova – oprava vodo-
vodu a kanalizace, K. H. Máchy – opra-
va vodovodu a kanalizace, Sloupeãník –
oprava kanalizace.

„Svazek VaK”, jako dobrovoln˘ Svazek mûst a obcí sdruÏuje aktuálnû 77 mûst a obcí za úãelem zaji‰tûní obnovy a roz-
voje infrastrukturního vodohospodáfiského majetku, prostfiednictvím kterého zaji‰Èuje VAS, a.s., divize Boskovice, na zákla-
dû smlouvy o provozování, zásobení tûchto mûst a obcí pitnou vodou, jakoÏto i odvádûní a ãi‰tûní vod odpadních.

Starosta Ivo Polák: „Spolupráci se Svazkem
vodovodÛ a kanalizací za uplynulé období

hodnotím jako velmi dobrou”

15. 9. 2016 byl pfiedán do provozu nov˘ vodojem pro Klepaãov
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Z rozpoãtu mûsta je vyãlenûná ãástka 138 tisíc Kã na akci „Oprava zvonice Baãov”,
z této ãástky Jihomoravsk˘ kraj poskytl dotaci ve v˘‰i 38 tisíc Kã. 

Na základû provedeného prÛzkumu trhu RM Boskovice schválila vítûznou nabídku 
uchazeãe PamReko, s. r. o., Pamûtice v rámci vefiejné zakázky na zhotovitele akce
„Oprava zvonice Baãov” za nabídkovou cenu 114 012 Kã. 

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Barbora Palánová

Oprava zvonice Baãov 
V mûstské ãásti Boskovice Baãov probûhne dru-

há fáze opravy zvonice. Akce bude navazovat na 
opravu stfiechy zvonice provedenou v loÀském roce. 

s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 27 let GARANCE PRO VÁS !

V¯HODN¯ NÁKUP PRO VÁS: VYUÎIJTE V 1. MINUTù!!!
EXOTIKA + LYÎOVÁNÍ 2018 /19! V˘bûr a nabídka SLEV aÏ 40%
BALI* EGYPT* EMIRÁTY* KAPVERDY* MEXIKO* OMÁN* 
PANAMA* SRILANKA* THAJSKO* VIETNAM* ZANZIBAR aj
TIP: Kombinace Okruh s poznáním + Pobyt na pláÏi k odpoãinku* 

LUXUSNÍ PLAVBY 2019/2020 – delegát i svoz, v˘prodej míst!
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, TERMÁLY, POBYTY V âR, SR 

LAST MINUTE – NEJNIÎ·Í CENY od 304 CK
ALEXANDRIA * BLUE STYLE * âEDOK * EXIM * FIRO 
* FISCHER * NEV-DAMA * TRAVEL2002 * VICTORIA * 

Pozvánka 8. roãník Pohádkového lesa
Kdy? 1. záfií 2018 Kde? Na Hol‰tejnû, start na hfii‰ti

V kolik? Kolem 15 hodiny

Na startu je pro dûti skákací hrad pro ukrácení ãekání, obãerstvení pro rodiãe
i dûti. Trasa mûfií asi 2,5 km, vhodná i pro koãárky. Na trase je cca 8 stanovi‰È,
kde dûti plní rÛzné úkoly. Na konci trasy dûti dostanou pamûtní list a mohou si
opéct párek na ohni. Akci pofiádá SDH Hol‰tejn ve spolupráci s obcí.

Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘ na
jednom ze stanovi‰È – loÀsk˘ roãník

Foto: archiv obce

Zvonice Baãov 
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Îivot je dar, jak se fiíká, ale mnohdy i boj. Ne v‰ichni máme to ‰tûstí, Ïe nám do vínku bylo dáno zdraví. V bûÏném Ïivotû se set-
káváme se spoluobãany, ktefií to ‰tûstí nemûli a narodili se s postiÏením. Mûla jsem tu moÏnost seznámit se s úÏasn˘m mlad˘m
sympatick˘m muÏem Vojtûchem Nûmcem z Rájce – Jestfiebí. Vojtovi je 22 let a je autista. 

Vojta Nûmec ve svém království

Pfii hfie na africk˘ buben

Spoleãnû i s maminkou jsme si poví-
dali o v‰em, co Vojta dûlá. Po narození
Vojtí‰ka nic nenasvûdãovalo tomu, Ïe
by mûl nûjak˘ zdravotní problém. Jak
ale rostl, asi ve dvou letech zaãala ma-
minka pozorovat „zvlá‰tní vûci”.
Nereagoval na své jméno, nemluvil, na-
pfied to vypadalo, Ïe nesly‰í. Po nav‰tí-
vení specialisty a rÛzn˘ch vy‰etfieních
byla zhruba ve Vojtov˘ch tfiech letech
vyfiãena diagnóza „autismus”. 

Jak mi sdûlila maminka, bylo to
hrozné. Vojta byl naprosto nezvlada-
teln˘, mûl záchvaty vzteku, bylo to
jako kdyby byl kaÏd˘ z nich z jiné
planety. Absolutnû nebylo moÏné roz-
poznat, co Vojta chce nebo tu‰it, co
bude za 5 minut následovat… Paní
Nûmcová se rozhodla, Ïe svého syna
do Ïádného speciálního zafiízení ne-
umístí, postupnû se zcela vzdala své
práce a zÛstala s ním doma. Zaãátky
byly velmi tûÏké, noÏe, nÛÏky, v‰e
muselo b˘t z dosahu. Vojta si i ubli-

Ïoval, aniÏ by to vûdûl. Práh bolesti
má posunut, takÏe necítil, Ïe si tfieba
prostfiíhal kÛÏi mezi prsty. 

Postupem ãasu a tvrdou prací a dis-
ciplínou, kdy maminka nastudovala
v‰e o této nemoci, jak autista uvaÏuje,
co je‰tû mÛÏe zvládnout pochopit a co
ne, se Vojta zaãal zlep‰ovat. Maminka
vypracovala jednoduché kartiãky, kde
byly rÛzné obrázky, postupem ãasu
slova a pomocí tûchto kartiãek jej uãila
bûÏn˘m základním Ïivotním situacím. 

Vojta tfieba odmítal jíst z talífie.
Pomocí terapie „za odmûnu”, kdy ãe-
kala uprostfied stolu barevná lentilka,
kterou dostane, kdyÏ bude jíst z talífie,
se Vojta nauãil pouÏívat nádobí.
Dnes, pouze za dohledu maminky, si
nachystá sám i svaãinu – zvládne
ukrojit chleba, namazat si ho, a po
svaãinû talífi umyje a uklidí si ho.
Maminka podotkla, Ïe Vojta je s pomo-
cí dnes jiÏ samostatn˘, sám se obslouÏí
a hroznû rád na zahradû seká trávu 

sekaãkou. Samozfiejmû by to ne‰lo
bez odborné péãe psychologÛ, psy-
chiatrÛ, neurologÛ, terapeutÛ a dal-
‰ích specialistÛ. Ty Vojta nav‰tûvuje
v rámci kontrol dodnes.

Vojta má v˘tvarné a hudební nadá-
ní. Jak fiíká maminka, k hudbû zaãal
inklinovat asi pfied 10lety. Pfii‰el a fie-
kl, Ïe chce buben, tak rodiãe pofiídili
první buben. Dnes jich má uÏ nûkolik.
Pfii mé náv‰tûvû mi zahrál na piano
skladbu Eltona Johna, kterou se 
nauãil zcela sám, jen odposlechem.
Îádnou umûleckou ‰kolu nikdy ne-
nav‰tûvoval. Dal‰í hudební nástroj,
kter˘ bravurnû ovládá a nauãil se na
nûho zcela sám, jsou bubny. Zahrál
mi na africk˘ buben, také známou
skladbu, a to úplnû bez chybiãky. 

V dûtství Vojta rád lepil z papíru.
Zde jeho vá‰eÀ zaãínala tak, Ïe z kra-
bic, lepidla a izolepy zaãal lepit hodi-
ny. A to ne ledajaké, specializoval se
na pendlovky. Doma visely v‰ude,
mûli je jako dárek v‰ichni v rodinû,
i sousedi. KdyÏ jsem byla u NûmcÛ
v Rájci - Jestfiebí, na chodbû je‰tû jed-
ny visely. Následnû pfie‰el Vojta na le-
pení hradÛ a zámkÛ, papírové modely
se dají dodnes koupit v hraãkáfiství. 

Dnes je úpln˘ profesionál v lepení
modelÛ rÛzn˘ch letadel, lodí, tankÛ
a Ïeleznic. Jak podotkla maminka,
první modely dostával Vojta v rámci
terapie „za odmûnu”, napfiíklad kdyÏ
byl hodn˘ u zubafie, na vy‰etfiení u lé-
kafiÛ apod. Ne vÏdy tyto vy‰etfiení
probíhaly bez problémÛ. Vojta nûkdy
nechtûl spolupracovat, nechápal, kdo
mu co chce udûlat. Roztrhl i sestfiiãce
plá‰È, nûkdy to bylo velmi tûÏké, jak
fiíká maminka. Ale kdyÏ mûl slíben˘
model letadla, u zubafie otevfiel pusu
a pak jsme ‰li nakupovat. KdyÏ ne-
spolupracoval, model se koupit ne‰el. 

Vojtova „dílna” je vybavená stfiíkací
pistolí, mnoha skalpely, pilníky, barviã-
kami apod., ve svém království má 

vystaveno víc jak 300 modelÛ. V‰echny
postaveny na vysoké technické úrovni.
Vojta mûl v roce 2013 vernisáÏ
v Domovû dÛchodcÛ v Blansku, vysta-
voval svá díla pfied pûti lety v Sokolovnû
v Boskovicích a pfied dvûma roky ve
Svitávce v Löw-Beerovû vile.

Vzhledem ke své fotografické pa-
mûti rád kreslí. Po náv‰tûvû Prahy na-
kreslil nûkolik obrazÛ, perokresby
i barevné kompozice praÏsk˘ch vûÏí,
katedrál a kostelÛ. Tyto obrazy jsem
vidûla a jsou opravdu nádherné. Jeden
obraz zkrá‰luje i Mûstskou knihovnu
v Blansku.

Jako kaÏd˘ ‰kolák má Vojta nyní
prázdniny, takÏe jsem ho vidûla ve své
dílnû tvofiit dal‰í model, tentokrát to
bude vrtulník. Nav‰tûvuje Praktickou
a základní ‰kolu v Boskovicích, kde jej
ãeká poslední roãník.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Autista rehabilituje lepením modelÛ
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➨ Prodám nov˘ dvouploténkov˘ indukãní 
vafiiã, cena 1 500 Kã, tel.: 731 202 669. 
➨ Prodám vchodové dvefie svûtl˘ javor,
190x85 cm, bezpeãnostní zámek na 4 klíãe, ce-
na dohodou. Volat po 18 hod., tel.: 702 591 648. 
➨ Prodám profesionální boty pro kuchafie 
zn. Skechers. Velikost 36, ãerné, cena 600 Kã,
pÛvodní cena 1 400 Kã. Málo no‰ené – zmûna
zamûstnání. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám konferenãní stolek,
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-
na dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám levnû 4 dílnou encyklopedii
Universum, Velkou sovûtskou encyklopedii 51
svazkÛ z roku 1954 v ru‰tinû bohatû ilustrova-
nou, Velk˘ slovník z roku 1873 - 10 svazkÛ,
knihy z 18. století v‰e vázané v kÛÏi, knihy o
automobilech, motocyklech, Ïivotopisy, cesto-
pisy apod., Historick˘ místopis Moravy
a Slezka 1848 aÏ 1960 ve tfiech dílech,
PrÛvodce brnûnsk˘m archivem z r. 1954, ku-
chafiské knihy, ovocnáfiské, zahradnické, dûje-
pisné apod., tel.: 604 141 981.
➨ Prodám levnû pfienosnou kuffiíkovou 
tiskárnu Gamma Rotary z 1. republiky, sady
star˘ch tuÏek  „Aristo’ jak s â/N popisem,
sadyKOH-I-N0OR v plechov˘ch dvouvrstv˘ch
pouzdrech, sady Admirál,  GRAFO „Minaret”,
versatilky 6ks ‰estibrevné v plechov˘ch pouzd-
rech Technicolor Versatil L & C. Hardtmuth
5617 S, v‰e nové, dfievûné jsou neostrouhané,
kovové versatilky nepouÏité, vhodné pro sbûra-
tele. Tel.: 704 709 080.
➨ Prodám místo v urnovém háji 
v Boskovicích vãetnû desky, vázy a lampiãky.
Nájem pfiedplacen do roku 2024. Cena doho-
dou. Tel.: 732 587 917.
➨ Prodám praãku Whirpool 
v perfektním stavu, 1200 otáãek, odstfiedûní, 6
smysl, 6 kg prádla. Cena 1 000 Kã. Boskovice,
tel.: 606 657 185.
➨ Prodám sbírku nálepek (r. 60-70) 
a sbírku po‰tov. známek vã. obálek (dûdictví).
Tel.: 724 839 260.
➨ Prodám Daewoo Musso 2.9D, 
offroad 4x4, motor Mercedes, taÏné na 2.8t, za
60 000 Kã. Tel.: 735 261 422.
➨ Prodám svûtlou ãtyfidvefiovou skfiíÀku, 
rozmûry: d 142 cm, ‰ 30 cm, v 82 cm. PouÏí-
vaná, pÛvodní cena 1 500 Kã, nyní 600 Kã. Tel.:
603 949 137, e-mail: janavaskov@seznam.cz.
➨ Prodám komplet - televize, setobox 
a pokojová anténa - jen v‰e dohromady. Cena 
1 500 Kã, tel.: 737 900 946.

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

➨ Pronajmu garáÏ v Blansku na Zborovcích, 
volná ihned. Tel.: 607 507 157. 
➨ Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu 
v Jedovnicích u rybníka, s krásn˘m v˘hledem.
V˘hodná cena, tel.: 603 335 384. 

NABÍZÍM

➨ Daruji za odvoz vût‰í mnoÏství zeminy, 
Blansko pod Horní Lhotou. Tel.: 604 550 828.

DARUJI

➨ Hledám fiidiãe k invalidnímu chlapci, 
3x v t˘dnu na v˘pomoc s odvezením do ‰koly
nebo k lékafii. Auto je k dispozici. BliÏ‰í info: p.
Michaela Olmrová, tel.: 603 166 966. 
➨ Hledám k pronájmu pfiístavek, halu, 
stodolu pro celoroãní parkování obytného vo-
zidla v okolí âerné Hory. PoÏadovan˘ rozmûr:
8 m x 4 m x 3, 40 m. Tel.: 778 057 587.
➨ Daroval by prosím nûkdo v˘bavu 
pro miminko - novorozence holãiãku mamince
v nouzi? Dûkuji mimisek99@post.cz. 

HLEDÁM

➨ Hledám muÏe do 57 let z Blanska,
abstinenta, kufiáka, zaji‰tûného. Zn.: Ve dvou se
to lépe táhne. Jsem rozvedená, kufiaãka, 53 let.
Blanka. Tel.: 722 955 018. 
➨ Jsem JoÏka a hledám milou Ïenu
do 60ti let. Dûti nevadí, samota moc tíÏí. Zbytek
ústnû nebo osobnû, tel.: 731 378 170.
➨ Hledám pfiítelkyni asi do 63 let,
na chatafiení a poklidn˘ Ïivot. Nekufiaãku, nejlé-
pe Boskovice. Tel.: 603 335 384. 

SEZNÁMENÍ

➨ ManÏelé hledají ke koupi RD se zahradou. 
Moravsk˘ kras. Tel.: 735 137 103.
➨ Koupím rodinn˘ dÛm v Boskovicích 
nebo nejbliÏ‰ím okolí max. do 15 km. Tel.: 739
715 261. 
➨ Hledáme ke koupi startovací byt 1+1. 
I v pÛvodním stavu. Tel.: 739 940 808.
➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou,
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.

KOUPÍM

BLAHOP¤ÁNÍ
Dne 17. srpna 2018 oslaví krásné

Ïivotní jubileum 80 let 
pan Milan Hrub˘ z Blanska.

Pan Hrub˘ je aktivním sportov-
cem, bûhat zaãal v roce 1977
a s pfiestávkami bûhá dodnes. Jeho
specializací jsou maratony a pÛl-
maratony. KdyÏ pfiidáme ostatní zá-
vody v délce od 20 do 32 km, tak
jich celkem odbûhl uÏ pfies sedm-
desát. Sedmnáctkrát se úãastnil
PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem
v Blansku a i letos ho uvidíme na
startovním poli. Nejvíce si cení zís-
kání dvou titulÛ mistra republiky
na MâR v roce 2013 – silniãní bûh
na 32 km ve Víru a leto‰ní v˘kon
na pÛlmaratonu v Kolínû. KdyÏ
spoãítáme panu Hrubému celkové
nabûhané km, tak je to celkem 69
680 km tj. teoreticky dokonãuje
druh˘ obûh zemûkoule po rovníku.
Pan Hrub˘ jasnû dokazuje, Ïe „vûk
je jen ãíslo” a dodává: „Obãas se
mi stává, Ïe se mi do tréninku ne-
chce. Abych to pfiekonal, tak si po-
fiádnû „vynadám” a fieknu si „kdyÏ
mÛÏe‰, tak musí‰”. 

Tati, pfiejeme Ti k Tv˘m narozeninám hlavnû hodnû zdraví, optimismus
a Ïivotní pohodu. ManÏelka Marie a dûti s rodinami.

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

www.msrenova.cz
Renovace dvefií a zárubní

v˘roba, montáÏ, lakování

skla, li‰ty, zámky, kliky

604 150 378

AUTODOPRAVA
STùHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ

HODINOV¯ MANÎEL
ÚKLID

Tel.: 723 606 098

www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

VZPOMÍNKA
Dne 17. 7. 2018 to bylo pût rokÛ od chvíle, 

kdy nás opustil 
pan Josef Holas z Boskovic.

Za tichou vzpomínku dûkuje manÏelka 
a dûti s rodinami

âtenáfii a inzerenti, ktefií poskytnou redakci k oti‰tûní osobní údaje a foto-
grafie, v˘slovnû souhlasí s tím, Ïe tyto údaje budou zvefiejnûny v ti‰tûné
formû ListÛ regionÛ a na www.listyregionu.cz.

HODINOV¯ MANÎEL 
- nabízím montáÏe, opravy, 

údrÏbu a jiné. Zn.: Stavba -

dílna - zahrada, rychle a levnû. 

www.hodinovy-manzel-blanensko.cz

tel.: 777 072 947

VZPOMÍNKA
Od života nic nežádal, 

pro rodinu a děti zlaté srdce dal…
Dne 8. 8. 2018 to bylo 7 let, co nás navÏdy 
opustil pan Miloslav Zemánek z Blanska.

S láskou na něho vzpomínáme. 
Manželka Anděla s celou rodinou.

VZPOMÍNKA
...kdo jsi mûl rád, vzpomeÀ...

Dne 11. 8. 2018 jsme si pfiipomnûli 19. v˘roãí úmrtí  

pana Rostislava Boãka z Blanska.

Stále vzpomínají manÏelka, syn a dcera s rodinami.

více zpráv na
www.listyregionu.cz
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Poslední ãervencov˘ t˘den vy‰la nákladem 2 500 kusÛ v˘tiskÛ nová publi-
kace blanenského sbûratele pohlednic Milana S˘kory a fotografa Milana
·ustra nazvaná „Moravské ·v˘carsko na star˘ch pohlednicích”. Tato kniha
ve vázané vazbû s tvrd˘mi deskami je velmi vydafiená a milovníci historie si
pfiijdou zcela urãitû na své. Vydalo ji nakladatelství Tváfie, s.r.o., má 140 ba-
revn˘ch stran a zakoupit si ji mÛÏete v prodejnû Knihcentrum Blansko,
v Informaãním stfiedisku Blansko a na dal‰ích místech, která jsou v jednání. 

Moravské ·v˘carsko 
na star˘ch pohled-
nicích je v prodeji

Oblast okolí Blanska je neodmyslitelnû spo-
jená s Moravsk˘m krasem. PÛvodnû ji lidé pro
svou poetiãnost naz˘vali Moravsk˘m ·v˘car-

skem a zejména na pfielomu 19. a 20. století se
stala oblíben˘m místem náv‰tûvníkÛ nejen
z Brna, ale i ze vzdálenûj‰ích míst. 

Pojem Moravské ·v˘carsko vymezuje pás 
území, táhnoucí se od Sloupu aÏ po brnûnskou
Lí‰eÀ. Najdeme tady v‰e, co mÛÏe pfiíroda na-
bídnout. AÈ jiÏ krasové útvary, pfiírodní památ-
ky, ãi rÛzné druhy flóry a fauny, vyskytující se
právû zde, na tomto nádherném místû jiÏní
Moravy. Je to také místo mnoha bádání, aÈ jiÏ
speleologÛ nebo historikÛ, které umoÏnilo na-
hlédnout do nitra krasov˘ch jeskyní a poznat
Ïivot prvních pfiedchÛdcÛ ãlovûka na tomto te-
ritoriu.

Kniha Moravské ·v˘carsko na star˘ch pohled-
nicích v‰ak nenabízí pouze pfiírodu, ale také díla
vzniklá lidskou ãinností. Najdeme v ní vedle mûs-
ta Blanska, Adamova ãi Bílovic nad Svitavou
i dal‰í lidská sídla Moravského ·v˘carska. Na sta-

r˘ch pohlednicích mÛÏeme spoleãnû obdivovat Nov˘ hrad
ãi zámek v Rájci, poutní místa ve Vranovû, Kfitinách
a Sloupu, Ïelezné hutû nebo Ïelezniãní traÈ s pÛvodnû desít-
kou tunelÛ vinoucí se údolím podél fieky Svitavy od brnûn-
sk˘ch Obfian aÏ po Rájec nad Svitavou.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Pfiebal knihy
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Dvacátého druhého ãervna se konala ve Spoleãenském centru na Horce v Adamovû
Premiéra videoklipu Sáry Nové k písni „Zmûna” a bylo toho hodnû ke zhlédnutí. 

Spoleãnost Atomo Projekt 
se sídlem v Bofiitovû u âerné Hory pfiijme:

• projektového manaÏera
• smûnového mistra
• manipulaãní dûlníky 
Nabízíme:
- zajímavé a motivující ohodnocení
- benefity (dotované stravování, u vybran˘ch pozic sluÏební automobil)

BliÏ‰í informace: tel.: 516 412 635 (pí. Monika NároÏná) 
nebo na www.atomo.cz (pracovní místa)

ATOMO PROJEKT s.r.o., Bofiitov 326 (areál ZD), 679 21 âerná Hora

Sára Nová

Celou akci pfiedstavil a moderoval
starosta mûsta Bc. Roman Pilát, MBA.
Patronát nad premiérou pfievzala Eva
Matu‰ková. Uãitelka, jeÏ pfiipravila zpû-
vaãku sv˘mi lekcemi hry na kytaru za
tfii mûsíce na první samostatn˘ koncert
s kytarou.

Po uvedení v‰ech tvÛrcÛ podílejících

se na videoklipu následovalo samotné
promítnutí videoklipu. To bylo odmûnû-
no potleskem ze strany náv‰tûvníkÛ. Na
videoklip se mÛÏete podívat na www.lis-
tyregionu.cz, vloÏeno dne 9. ãervence.

Bûhem pauzy pfied akustick˘m
koncertem mûli náv‰tûvníci moÏnost
prohlédnout si v˘stavu fotografií pofií-

zen˘ch na obal pfiipravovaného alba.
Závûreãn˘ hodinov˘ akustick˘ kon-

cert se skládal z písní nového alba, kte-
ré má b˘t  pokfitûno 28. 9. 2018
v Uherãicích u Hustopeãí, kde mûla
Sára Nová první koncert ve své kariéfie. 

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Martina Gre‰áková

Premiéra videoklipu 
Sáry Nové k písni „Zmûna”
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StaÀte se souãástí zku‰eného t˘mu ve stabilní a dynamicky
se rozvíjející mezinárodní spoleãnosti se sídlem v Adamovû.

Spoleãnost Eden Europe s.r.o. hledá uchazeãe a uchazeãky na tyto pozice

Náplní práce je osobní zodpovûdnost za komunikaci a pfiíjem objedná-
vek od zákazníkÛ. Dále zadávání poptávek do informaãního systému
a koordinace ãinností s ostatními oddûleními spoleãnosti, fakturace,
fie‰ení reklamací.

Eden hledá posily

V pfiípadû zájmu o nabízenou pozici za‰lete Ïivotopis na e-mailovou
adresu jana.divisova@eden-eu.com

V pfiípadû zájmu o nabízenou pozici za‰lete Ïivotopis na e-mailovou
adresu martin.mucha@eden-eu.com

Náplní práce je vãasné a bezproblémové dodání programu pro zaji‰tû-
ní plynulého v˘robního procesu, vedení pfiehledné evidence vytvofie-
n˘ch programÛ, pfiesná evidence nástrojÛ pro vysekávací stroj, podíl na
tvorbû cenov˘ch kalkulací.

PROGRAMÁTOR CNC

Práci na HPP

Odpovídající fin. ohodnocení

Firemní stravování

Dal‰í firemní benefity

MoÏnost dal‰ího vzdûlávání

V˘borná dopravní dostupnost

Nabízíme:

ADMINISTRÁTOR PRODEJE 
PRO FRANCOUZSKY MLUVÍCÍ ZÁKAZNÍKY

PoÏadujeme:

Znalost Microsoft Office

Komunikativní znalost angliãtiny

Francouzsk˘ jazyk slovem i písmem

Aktivní pfiístup k práci

Odolnost vÛãi stresu

âasová flexibilita

¤idiãsk˘ prÛkaz sk. B

Ochota pfiíleÏitostnû cestovat

Praxe vítána

PoÏadujeme:
Min. 1 rok praxe s programováním CNC vysekávacích strojÛ zn. Trumpf

Dobrá znalost Microsoft Office

V˘borná technická orientace ve v˘robních v˘kresech

Osobní motivace a zájem na v˘sledcích práce

Znalost angliãtiny vítána

Aktivní pfiístup k práci

âasová flexibilita

Jedna z drakiád na Moravû, potaÏ-
mo v celé âeské republice, kam se
sjíÏdí letci z celé republiky a i ze za-
hraniãí. Také je to v souãasné dobû asi
jediná drakiáda, kde mÛÏete vidût
soutûÏe v létání s akrobatick˘mi draky
a pfiípadnû se jich i úãastnit. 

Více informací a cel˘ program
najdete na adrese:
http://draci.net/15.9.2018-drakiada-
boritov.a151.html

Foto: Martin Mart

Pozvání na drakiádu
do Bofiitova

Tradiãní jiÏ 24. roãník drakiády na leti‰ti v Bofiitovû pro-
bûhne v sobotu 15. 9. 2018 od 12 hod. 

V pofiadí 11. setkání harmonikáfiÛ se opût vydafiilo

V rámci oslav v˘roãí 100 let od za-
loÏení samostatného âeskosloven-
ského státu pozvala senátorka
Jaromíra Vítková do Boskovic
Legiovlak - pojízdnou repliku legio-
náfiského vlaku z období „e‰alonové
války” na Transsibifiské magistrále.
Od úter˘ 17. do nedûle 22. ãervence
pût legionáfiÛ velice poutavû provádûlo
zájemce vagony napfiíklad polní po‰ty,
tûplu‰ky, zdravotním, velitelsk˘m,
‰tábním, obrnûn˘m a ubytovacím. Ve
v‰ech vozech na náv‰tûvníky ãekala
vûrná rekonstrukce vybavení, ale také
originální exponáty a nûkolik stovek

fotografií na panelech mapujících his-
torii ãs. legií.

Text: Jaroslav Parma
Foto: Vladimír Fri‰

O legiovlak 
byl velk˘ zájem

V sobotu 28. ãervence se uskuteãnilo
ve farním dvofie v Lysicích jíÏ 11. set-
kání  harmonikáfiÛ Veselá harmonika.

Své umûní pfiedvedlo 26 úãinkují-
cích  z Lysic a ‰irokého okolí, ktefií za
svá vystoupení byli odmûnûni potles-
kem asi 250 pfiítomn˘ch divákÛ.

Pofiadatelé z Hospodáfiské a vzdûlá-

vací besídky pfiipravili v˘stavku foto-
grafií z minul˘ch roãníkÛ a ve spolu-
práci s hasiãi bohaté obãerstvení.

Nezb˘vá neÏ konstatovat, Ïe se akce
vydafiila a tû‰it se na setkání pfií‰tí rok
opût poslední ãervencovou sobotu.

Text: Fojt Zdenûk
Foto: Jaromír Fiala

Setkání harmonikáfiÛ
v Lysicích
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Obec Hol‰tejn v Moravském krasu o víkendu 28. – 29. ãervence oslavila 750 let od první písemné zmínky o této malebné vesniã-
ce. Oslavy to byly velkolepé, dvoudenní, a ani poãasí, kdy náv‰tûvníky zastihlo nûkolik de‰Èov˘ch pfiehánûk, oslavy nepokazilo.

První písemná zmínka
o Hol‰tejnû je z 5. bfiezna
1268, tato listina je dnes 
uloÏená v Moravském
zemském archivu v Brnû.
Oslavy zapoãaly v sobotu
v poledne pfiíjezdem dru-
Ïiny pana Hartmana
z Hol‰tejna, zakladatele
místního hradu. Hrad
Hol‰tejn získal svÛj název
z nûmeckého Hohl stein –
dutá skála. Starosta obce

Ing. Petr Mynafiík pfiedal
na dobu dvoudenní slav-
nosti Hartmanovi z Hol-
‰tejna symbolicky klíã od
mûsta. Bûhem cel˘ch 
oslav bylo moÏné sledovat
rÛzné ‰ermífiské souboje,
hrané pfiíbûhy, a nejen mi-
lovníci historie se na
chvilku ocitli ve stfiedovû-
ku. Stfiedovûkou atmosfé-
ru dokreslil dobov˘ 
jarmark, dobov˘ vojensk˘

tábor ãi ukázka historic-
k˘ch fiemesel.

Kdo se zajímá o Mo-
ravsk˘ kras a jeskynní 
útvary, mûl jedineãnou
moÏnost podívat se 
do bûÏnû nepfiístupné
Hol‰tejnské jeskynû.
Prohlídky probíhaly s od-
born˘m v˘kladem míst-
ních jeskyÀáfiÛ. Pfiístupná
byla i jeskynû Michálka
a zájemci o speleologii 
ocenili promítání filmÛ se
speleologickou tematikou
pod hradem. 

Organizátofii nezapo-
mnûli ani na stánky s ob-
ãerstvením, dûti mûly
moÏnost svést se na koních
nebo si zafiádit na nafuko-
vací skluzavce. 

Sobotní program ve

veãerních hodinách po-
kraãoval vystoupením
historické hudební skupi-
ny Lucrecia Borgia, ve-
ãer rockovou zábavou
a pfiedpÛlnoãní ohÀovou
show skupiny Tartas. 

Nedûlní oslavy se nesly
v poklidnûj‰ím duchu, za-
hrála Holóbkova mozeka,
náv‰tûvníci mûli moÏnost
vidût Divadlo bez stfiechy
a celé oslavy zakonãil kon-
cert folkrockové skupiny
Evelína.

Na oslavy v sobotu za-
vítala také starohrabûnka
Marie Salmová, cel˘m
jménem Marie AlÏbûta
Salmová Reifferscheidt-
Raitz, která spoleãnû s
autory pokfitila Almanach,
kter˘ k tomuto v˘roãí byl

vydán. Tento almanach byl na místû
v prodeji a byl o nûho velk˘ zájem. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Na Hol‰tejn se vrátil stfiedovûk 
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